
 (RGF) راستین گروهیمالی تأمین 
  

 ۱دآبادیژن بیب
 

 دهکیچ

براي طرح خاص به صورت را گذاران محدود و معین  تجمیع منابع سپرده امکان )RGF( گروهیتامین مالی 
در تأمین مالی  آورد. براساس قواعد بانکداري راستین فراهم می مشارکت در بازده طرح و به قصد انتفاع و از طریق بانک

در شده و تعریف تواند با رعایت ضوابط مربوط به نوع سیستم پایه یا زیرسیستم مالی بکار گرفته  می هی بانکگرو
نامه بدون صدور گواهی  نامه اجرایی بانکداري راستین پس از ارزیابی طرح با رعایت ضوابط آیین بانکداري راستین و
د نظر تجهیز و پس از اخذ تضمینات، وثایق الزم در اختیار گذاران معین را براي انجام طرح مور راستین منابع سپرده

گذار کارمزد دریافت  بانک با ارائه خدمات مدیریت سرمایه به سپرده مجري قرار دهد و اقدام به نظارت بر طرح نماید.
 نماید. می

 
 بانکداري اسالمی ،بانکداري راستین، یگروهتأمین مالی : دواژهیلک

 مقدمه

به نحو مشارکت  4خاص مجري 3نماید تا در مورد طرح دعوت می اشخاصعمالً از  RGF(2( مالی گروهی تأمین
کنند. با توجه به اینکه فرآیندهاي مالی نیازمند بکارگیري  أمیندر طرح مجري بخش یا تمام منابع مورد نظر طرح را ت

فراهم کردن شرایط الزم براي هاي متنوعی از نکات مختلف فنی و مالی و اقتصادي و حقوقی است لذا بدون  زمینه
توان تضمینی براي حصول اهداف طرح و نیات  ها نمی اینگونه عملیات و بدون داشتن بستر مکفی این نوع فعالیت

بستر کافی و متقنی را براي عملیات مشارکت و  5مشارکت کنندگان در این ارتباط مد نظر قرار داد. بانکداري راستین

 باد، مشاور ارشد بانکداري اسالمی، بانک ملی ایراندکتر بیژن بیدآ 1
  bidabad@yahoo.con               bijan@bidabad.com             http://www.bidabad.com/        
2 Rastin Group Funding (RGF) 

هاي اقتصادي مجري است که تحت برنامه منسجم و مشخص، در زمان محدود و با کیفیت، شرایط و هزینه معین به  طرح: مجموعه فعالیت 3
 شود. قصد انتفاع براي تأمین مالی در قالب بانکداري مشارکت راستین به بانک ارائه می

نامه اقتصادي خود را به منظور تامین تمام یا بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح در قالب  قی یا حقوقی که طرحمجري: شخصی است حقی 4
گذار مراحل اجراي طرح را تا پایان  کند و پس از اقدام بانک در جهت مشارکت وي با سپرده به بانک معرفی می مشارکت راستینبانکداري 

اهلیت قانونی، مالی، فنی و اجرایی باید از سایر امکانات و توانائیهاي الزم براي مشارکت و اجراي طرح سازد. مجري عالوه بر  عملیاتی می
 برخوردار باشد.

سایت  در وب مشارکت راستین. مستندات بانکداري یواقع یاسالم يبه منظور تحقق بانکدار یبانک اتی: مجموعه عملنیراست يبانکدار 5
http://www.bidabad.com .قابل دسترس است 
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توان با استفاده از این بستر و بر اساس استانداردها، فرآیندها و گردش کار و عملیات  می حمایت فراهم آورده است لذا
 در بانکداري راستین، تأمین مالی گروهی را نیز استوار نمود. 

صورت گرفته تا بانک در هر زمان مایل به توسعه عملیات  6بانکداري راستین به صورت مودوالرطراحی 
در  8هاي مکمل و سیستم 7ي مالیها بسیاري از ابزارها، زیرسیستم ند بخشی از آن را فعال کند.بانکداري راستین بود بتوا

صورت نصب و اجراي کامل بانکداري راستین منطبق با ماژول مورد استفاده بکار گرفته خواهند شد و تأمین مالی 
 گیرد. ار میهاي خاصی از بستر و عملیات مختلف در بانکداري راستین را بک فقط بخش گروهی

 مشارکت راستین هاي مالی  و زیرسیستمسیستم پایه 

اشاره به فرآیند اصلی و قواعد و ضوابط کلی بانکداري مشارکت راستین  )PLS( مشارکت راستینسیستم پایه 
)PLS( منابع سپرده وي را به درخواست او در یکی از  9گذار دارد. در این سیستم بانک به نمایندگی از طرف سپرده

کند و منابع را  گذار گواهی راستین تسلیم می گذاري و در عوض به سپرده ، سرمایهمشارکت راستینمحصوالت بانکداري 
دهد و طبق ضوابط مشخص سود  گذار با اعمال نظارت کامل تخصیص می گذاري منتخب سپرده به مجري طرح سرمایه

کند. بانک  کارمزد ارائه خدمت مدیریت سرمایه دریافت میگذار و مجري تقسیم و از طرفین  یا زیان حاصل را بین سپرده
گذار بوده و تمامی امکانات تخصصی خود را براي حفظ منافع  گذار موظف به حفظ حقوق سپرده به عنوان عامل سپرده

 از گواهی مشارکت، و در 10هاي پایانپذیر در طرح) PLS( مشارکت راستینبرد. در سیستم پایه بانکداري  وي بکار می
 گیرد.  شود. این عملیات ذیل بانکداري راستین قرار می از گواهی پذیره استفاده می 11ناپذیر هاي پایان طرح

گذاران با حذف سود ثابت و بر  گذاري منابع سپرده نرخ بازدهی حاصل از سرمایه مشارکت راستیندر بانکداري 
گردد. غالب قواعد بخش سیستم پایه بانکداري  یاساس سود مبتنی بر بازدهی بخش حقیقی اقتصاد محاسبه و تعیین م

این شیوه بانکداري داراي تشکیالت، ساختار سازمانی  هاي مالی آن نیز تسري دارد. به زیرسیستم (PLS)مشارکت راستین 
 و گردش کار خاص خود است تا بانک بتواند بنحو مطلوب به اهداف مورد نظر دست یابد. 

، تضمینات، وثایق و 15، ارزیابی14نامه ، طرح13و امین 12اي ارزیاب رفتار حرفههاي سازمان و تشکیالت،  ویژگی

6 Modular  
هاي تأمین مالی مشخص با هدف تأمین منابع نیازهاي مالی خاص و یا خدمات خاص  : اشاره به روشمشارکت راستینهاي مالی  زیرسیستم 7

 باشند. می) PLS( مشارکت راستینیستم پایه بانکداري تحت قواعد و ضوابط کلی س مشارکت راستینبانکداري مالی هاي  مالی دارد. زیرسیستم
   .هاي تکمیلی در بانکداري راستین دارد ها و روش ، سامانههاي مکمل در بانکداري راستین اشاره به ابداعات سیستم 8
مشارکت بانکداري  گذار: شخصی حقیقی یا حقوقی داراي مقدار معینی نقدینگی (وجه نقد) متقاضی مشارکت مالی در محصوالت سپرده 9

که از طریق مراجعه به بانک (اعم از فیزیکی یا مجازي و در فضاي اینترنت) نسبت به خرید گواهی راستین یکی از محصوالت  راستین
 کند.  اقدام می مشارکت راستینبانکداري 

برداري از  ز پایان دوره ساخت و آغاز دوره بهرهگذار مولد نیستندو پس ا برداري از لحاظ سپرده هاي پایانپذیر پس از آغاز دوره بهره طرح 10
 رسند.  یافته تلقی شده و به مصرف می گذار پایان نظر بانک و سپرده

رسند و پس از آغاز دوره  برداري به تولید می ها هستند که پس از پایان دوره ساخت و آغاز دوره بهره ناپذیر آن دسته از طرح هاي پایان طرح 11
 شود. گذار از بازدهی طرح در طول عمر اقتصادي طرح منتفع می گذار و مجري مولد هستند و سپرده اظ سپردهبرداري از لح بهره

باشد که در زمینه  یا اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از بانک می بانک مشارکتارزیاب: کارشناس متخصص و مجرب واحد ارزیابی اداره  12
نامه و  داراي امکانات و کادر تخصصی الزم بوده و زیر نظر واحد ارزیابی وظیفه ارزیابی طرحمورد نظر از تخصص و تجربه کافی برخوردار و 
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مجري، شفافیت مالی، افشاي اطالعات، حکمرانی، حسابرسی، حسابداري  16ها، بیمه، تنظیم قرارداد، نظارت، آورده
به سهام، بازرسی و هاي بانک، تبدیل گواهی پذیره  طرح، تسویه حساب، دریافتی تغییر در زمانبندي 17مشارکت راستین،

 مشارکت راستیناستاندارد کاال، تحویل کاال، ابزار مالی کمکی، حوادث غیرمترقبه، داوري از موارد مطرح در بانکداري 
 است.

هاي تأمین مالی مشخص با هدف تأمین منابع نیازها یا خدمات  اشاره به روش مشارکت راستینهاي مالی  زیرسیستم
 باشند: هاي مالی تحت ضوابط کلی سیستم پایه و شامل موارد زیر می تمخاص مالی دارد. این زیرسیس

روشی است که بر اساس آن بانک بنا به تقاضاي خریدار و در قالب عقد جعاله منابع  :JFS(18تامین مالی جعاله ( .1
شده توسط گذار یا منابع تأمین  مالی مورد نیاز (سرمایه در گردش) مجري (تولیدکننده) را از محل منابع سپرده

خریدار با فروش گواهی آتی تامین و در قالب جعاله دیگري به منظور تولید محصول مورد نظر خریدار در اختیار 
 شود. از گواهی آتی استفاده می) JFS(دهد. در تأمین مالی جعاله  مجري قرار می

که در آن بانک  نمشارکت راستینوعی مضاربه است تحت مقررات بانکداري  :MFS(19تامین مالی مضاربه ( .2
گذاران معرفی و با فروش گواهی مضاربه به آنان منابع  نامه مجري در امر خرید و فروش (تجارت) را به سپرده طرح

از ) MFS(در تأمین مالی مضاربه دهد.  الزم را براي انجام عملیات مضاربه تجهیز و در اختیار مضارب قرار می
 شود. تفاده میگواهی مضاربه و گواهی مضاربه ادواري اس

گذار (مقسط) از طریق بانک با تأمین بخشی از  ) سپردهIFSدر تامین مالی مقاسطه IFS(20 :)(تأمین مالی مقاسطه  .3

 پذیري آن را به عهده دارد. توجیه
باشد که در زمینه مورد نظر از  یا اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از بانک می مشارکتامین: کارشناس متخصص و مجرب واحد امین اداره  13

باشد و زیر نظر واحد امین وظیفه نظارت بر اجراي طرح را بر  برخوردار و داراي امکانات و کادر تخصصی الزم میتخصص و تجربه کافی 
 گیرد. عهده می

ها و بررسی و  اي است حاکی از مجموعه اطالعات الزم و مورد نیاز در خصوص مشخصات طرح پیشنهادي و بیانگر تحلیل نامه: نوشته طرح 14
اي مختلف اقتصادي، فنی و مالی و مانند آن که توسط مجري تهیه و به همراه اطالعات و مستندات و مجوزهاي قانونی ه توجیه طرح از جنبه

بانک  مشارکتشود و پس از بررسی و در صورت تصویب نهایی توسط واحد ارزیابی اداره  الزم براي بررسی و اتخاذ تصمیم به بانک ارائه می
 ت به طرفیت مجري قابل استناد است. سندي است که مفاد آن در هر صور

گذاران در جهت احراز توانائی اجرایی مجري و  هایی است که توسط بانک به منظور حفظ منافع سپرده ارزیابی: اقدامات و بررسی 15
نک توسط واحد شود. با انجام می مشارکت راستیننامه از لحاظ اقتصادي، فنی مهندسی، مالی و اجرایی در بانکداري  پذیري طرح توجیه

ها براساس  نامه باشد. رعایت انواع استانداردها و الزامات ارزیابی طرح خود مکلف به اتخاذ تصمیم الزم در این راستا می مشارکتارزیابی اداره 
 نامه اجرایی بانکداري راستین است. مفاد آیین

هاي  گذاران در جهت حسن اجراي عملیات اجرایی طرح هنظارت: اقدامات و تدابیري است که توسط بانک به منظور حفظ منافع سپرد 16
خود در تمام مراحل اجراي طرح مکلف به اتخاذ تمامی  مشارکتشود. بانک توسط واحد امین اداره  اعمال می مشارکت راستینبانکداري 

باشد. رعایت انواع استانداردها و  راستا میتمهیدات و تدابیر الزم به منظور حسن اجراي عملیات اجرایی مجري و انجام اقدامات بایسته در این 
 نامه اجرایی بانکداري راستین است. هاي مزبور براساس مفاد آیین الزامات نظارتی در طرح

هاي مـالی بکـار بـرده     ها و تحلیل نرخ بهره در ثبت اسناد حسابداري و عملیات و حسابراستین است که عملیات مشارکت حسابداري  نحوه ۱۷
 .پذیرد و بدون استعمال نرخ بهره صورت میمبلغ و مدت مشارکت  براساس اسبات ارزش زمانی سرمایهمح و شود نمی

18 Joalah Financial Sharing (JFS) 
19 Modarebah Financial Sharing (MFS) 
20 Installment Financial Sharing (IFS) 
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 21منابع مالی مشارکت اقدام به تأمین مالی مجري (قاسط) نموده و تا مدت مشخص (زمان استهالك سهم مقسط)
نماید و نهایتاً پس از استهالك سهم مقسط  جري دریافت میسهم الشرکه خود از مشارکت را بصورت اقساط از م

از  (IFS)یابد. تأمین مالی مقاسطه  مورد مشارکت (مقسطه) تماماً به مالکیت مجري درآمده و مشارکت خاتمه می
هی گانه مقاسطه (مقاسطه عادي، مقاسطه اجاره و مقاسطه مشارکت) با استفاده از سه نوع گوا طریق یکی از عقود سه

هاي  هاي پایانپذیر و گواهی مقاسطه مشارکت براي طرح مقاسطه عادي و گواهی مقاسطه اجاره براي طرح
 شود. ناپذیر انجام می پایان

تولیدي یا خدماتی یا تجاري یا ساختمان یا  23: مجري بخشی از دارایی (بنگاه22)RFS(تأمین مالی اجاره  .4
گذار به مالکیت  خود را در قبال دریافت منابع از سپرده 26مولد و 25موات 24تأسیسات قابل اجاره) اعم از اجاري،

گیرد و از محل رهینه بازده دارایی را به میزان  موقت وي درآورده و سپس آن را به صورت رهن در اختیار می
 کند. اصل سرمایه گذار پرداخت می الشرکه از سرمایه خود دفعتاً در سررسید یا به صورت ادواري به سپرده سهم

هاي ادواري و یا دفعتاً در پایان  شود و عواید طرح به صورت پرداخت گذار در پایان طرح به وي برگشت می سپرده
هاي مشارکت رهنی، مشارکت رهنی  از گواهی) RFS(گردد. در تأمین مالی اجاره  دوره مشارکت به وي منتقل می

ارعه رهنی ادواري، مغارسه رهنی، مغارسه رهنی ادواري، مضاربه رهنی، مضاربه رهنی ادواري، مزارعه رهنی، مز
ادواري، مساقات رهنی، مساقات رهنی ادواري، استصناع رهنی، استصناع رهنی ادواري و گواهی اجاره استفاده 

 شود. می
گذار توسط مجري جهت تولید کاالي معین و تحویل آن یا  استفاده از سپرده سپرده: BFS(27(تأمین مالی امانی  .5

از گواهی امانت استفاده  (BFS). در تأمین مالی امانی ناشی از فروش کاال در سررسید مشخص است پرداخت وجه
 شود. می

گذاران محدود و معین براي طرح خاص است که در آن،  : تجمیع منابع سپردهRGF(28( گروهیتامین مالی  .6
گذاران معین معرفی و منابع  سپرده دریافت و پس از ارزیابی بهرا نامه مجري در امر فعالیت اقتصادي  بانک، طرح

نامه،  دهد. بانک در مقاطع مشخص در طرح الزم را براي انجام طرح مورد نظر تجهیز و در اختیار مجري قرار می
کارمزد خود را کسر و حسب نوع سیستم پایه یا زیرسیستم مالی بکار گرفته شده و خدمات مذکور در قراردادهاي 

یافت اقساط (شامل اقساط اصل، اجاره یا بازدهی طرح) از قاسط دیگر گذار) با در زمان استهالك سهم مقسط: زمانی است که مقسط (سپرده 21
آید. نحوه محاسبه زمان استهالك سهم مقسط با توجه به به طول عمر  سهمی از عین مقسطه را ندارد و مقسطه (طرح) به تملک مجري درمی

رکت آنان) و آورده قاسط و ارزش افزوده طرح پس از طرح بعد از دوره ساخت و میزان سهم الشرکه مقسط یا مقسطان (با توجه به مدت مشا
 شود. بینی ارزش اسقاطی طرح در پایان دوره طرح) محاسبه می اتمام دوره ساخت طرح (و در صورت لزوم پیش

22 Rent Financial Sharing (RFS) 
خصیت حقوقی براي بنگاه الزامی نیست و کند. داشتن ش بنگاه یک واحد فنی یا کسب و کار است که اقدام به تولید کاال یا خدمت می 23

 تواند طرف قرارداد قرار گیرد. شخص حقیقی به عنوان متصدي بنگاه می
 شود که قابلیت اجاره به غیر دارند. هایی اتالق می هاي اجاري: به آن دسته از دارائی دارائی - 24
 .شود می گفته مشابه هاي دارایی و نشده کشت زراعی هاي زمین و تعطیل و افتاده ازکار هاي بنگاه به - 25
 شود. هاي در حال فعالیت اتالق می هاي مولد: به بنگاه دارائی - 26

27 Bail Financial Sharing (BFS) 
28Rastin Group Funding (RGF) 
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گذار  سپردهنامه تسهیم و حسب مورد تمام یا قسمتی از اصل سرمایه را به  مطابق این آیین فی ما بین، عواید حاصل را
 شود. . در تأمین مالی گروهی گواهی راستین صادر نمینماید اعاده می

هاي اجتماعی و  به منظور فراهم نمودن شرایط رقابت و افزایش کارآمدي بیمه: RPS(29(تأمین شخصی راستین  .7
قانون  26-31مواد مفاد هاي تامین اجتماعی و بازنشستگی وفق  ار و امتیاز ویژه براي صندوقجلوگیري از انحص

افراد  گردد. سیس میأین تتنکداري راسضوابط باهاي مستمري خصوصی و دولتی وفق  برنامه پنجم توسعه، صندوق
قوانین و مقررات حاکم بر  توانند بخشی از مبالغی که بر اساس ها نسبت به مستخدمین خود می و همچنین کارگاه

هاي مستمري موضوع تأمین شخصی راستین واریز و از مزایاي  نمایند را به صندوق بیمه تأمین اجتماعی پرداخت می
هاي مذکور از پرداخت حق  ها به میزان مبالغ پرداختی به صندوق آن مطابق مقررات برخوردار شوند. افراد و کارگاه

اشتغال، کارفرماي  شیاستخدام و افزا قیبه منظور تشواعی معاف خواهند بود و بیمه موضوع بیمه تأمین اجتم
از پرداخت  نماید خود از تامین شخصی راستین استفاده می ینیتأم يها پوشش يکه کارکنان آنها برا یهائ کارگاه

أمین اجتماعی، تهاي  از گواهی (RPS)در تکافل شخصی راستین . شود مینیمی از سهم حق بیمه کارکن خود معاف 
  شود. استفاده می گواهی تأمین شخصی و گواهی تأمین مستمري

امور  يمنابع خود را برا توانند یم ریاشخاص خ نیراست یدر تکافل اجتماع: RST(30(تکافل اجتماعی راستین  .8
قالب  دررا  يذارگ اصل و منافع سپرده ایاصل  ایکنند تا بانک منافع  يگذار عام المنفعه نزد بانک سپرده ای هیریخ

قرض در چارچوب  تبطور بالعوض یا به صور ریبه تقاضاي شخص خ ایحواله  قیبیمه تکافل اجتماعی از طر
ضمان اعاله  ا) یگریکدی يازهایافراد جامعه در رفع ن یانسان فهیوظ(نسبت به تکافل عام  نیراست يمقررات بانکدار

خانواده آنان قرار  ای هیالزم الحما فیافراد ضع اریام و در اختاقد) افراد جامعه شتیمع نیحکومت در تأم فهیوظ(
هائی  وقفی آندسته از سپرده سپرده تواند نسبت به اخذ وجوه براي سپرده وقفی اقدام نماید. بانک میاز طرفی  دهد.

قرار  در اختیار بانکضوابط بانکداري راستین وقف در چارچوب  مقرراتکه واقف منابع مالی خود را تحت  ستا
اقشار الزم الحمایه مشمول تکافل عام و ضمان اعاله موضوع  داده تا منافع آن به افراد الزم الحمایه پرداخت گردد.

 يها شامل افراد و خانواده ندیآ یخود یا خانواده خود برنم هیمعاش اول نیکه از عهده تأم نیراست یتکافل اجتماع
سالمند، آواره،  ر،یگ نیزم فاقد عضو، محجور، اییا روانی، معلول  جسمی ماریب مضطر، دست،یته ن،یمسک ازمند،ین

خسارت دیده، افراد ناتوان از  ،سرپرست یب کودك سرراهی یا ر،یسی م،یتیمانده،  درراه ،يدیتبع ،یزندان ر،یاس
 يفرادا هیکل نیموارد مشابه و همچن ریبدون سرپرست غیرمتمکن و سا يها جرایم غیرعمدي، خانواده هیپرداخت د

افرادي که از طرف خیرین از سوي دیگر  .شود یم تندزکات، کفارات و صدقات هس ه،یفطر افتیکه مشمول در
باشند  فوقگردند قطع نظر از اینکه در زمره افراد مندرج در  خصوصی براي تخصیص منابع واریزي خود معرفی می

قالب  در تواند ییا مستمر م کبارهیصورت پرداخت  معاش به  حداقل نیتأم شوند. الحمایه محسوب می یا نباشند الزم
 مهیب، مسکنهاي تعریف شده در ضوابط بانکداري راستین نظیر  مهاز طریق بی نیراست یتکافل اجتماع يها مهیب

ی و سرپرستی، ازکارافتادگ، تامیا، دفاع از حق، پوشاك، خوراك، سوانحي، پرستار، درمان، آموزش، شغل، ازدواج
 پذیرد. میت یی صورکارگشا

29 Rastin Personal Security (RPS) 
30 Rastin Social Takaful (RST) 
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: جذب و تجمیع منابع اشخاص براي هدف حمایتی خاص که در آن بانک براساس SCF(31تامین مالی حامی ( .9
نامه مجري در امر فعالیت حمایتی مشخص و پس از ارزیابی منابع الزم را براي انجام فعالیت مورد نظر از  طرح

کند.  از کسر کارمزد خود به مجري پرداخت میتجهیز و بطور بالعوض پس هاي اجتماعی  از طریق شبکهحامیان 
 شود. گواهی راستین صادر نمی) SCF(در تأمین مالی حامی 

که در آن بانک قرض بدون بهره به مجري : جذب و تجمیع منابع اشخاص براي PPL(32تأمین وام جمعی ( .10
از هاي اجتماعی  از طریق شبکهنظر نامه مجري و پس از ارزیابی، منابع الزم را براي انجام فعالیت مورد  براساس طرح

دهد. در تأمین  دهندگان تجهیز و به شکل قرض بدون بهره پس از کسر کارمزد خود در اختیار مجري قرار می وام
 شود. گواهی راستین صادر نمی) PPL(وام جمعی 

 منعقد متبادل و لمباد بین مبادله عقد اساس بر که است دیجیتال بهادار : اوراقRSB(33( راستین مبادله اوراق .11
 ارزش میزان به و بوده اوراق ناشر متبادل. است اندازه یک به دو هر آنها زمان و مبدل و بدل گردد بطوریکه می

 تا است متعهد متبادل. بپردازد) مبادل( اوراق دارنده به) بدل/اول( سررسید در باید و است بدهکار مبادل به آن اسمی
 را مبلغ و زمان از ترکیبی یا) (مبدل زمان( آن زمان و میزان همان به را مبدل) بدل زمان( آن زمان و بدل اندازه به

 در ،)باشد مبدل مبلغ و زمان براي حاصلضرب همین مساوي بدل مبلغ در بدل زمان حاصلضرب که کند اختیار
این  در. نماید پرداخت لمتباد به را مبدل تا شود می متعهد مبادل) مبدل/دوم( سررسید در و دهد قرار مبادل اختیار
 بانک راستین مبادله اوراق کلی نوع چهار در تواند می راستین مبادله شود. اوراق نمی استفاده بهره از نرخ اوراق

و در شرایط خاص  تجاري راستین مبادله اوراق و بانکی راستین مبادله اوراق خزانه، راستین مبادله اوراق مرکزي،
با توجه به اینکه اوراق مبادله راستین مبتنی بر عمل مشارکت نیست و فقط  .شود یم صادر ارزي و ریالی بصورت

 مشارکت راستینهاي مالی  حاکی از مبادله دارایی در زمان بین طرفین است مشمول قواعد سیستم پایه و زیرسیستم
 نماید. هاي آن نظیر سازمان و تشکیالت و بازار گواهی راستین استفاده می نیست ولی از زیرساخت

 )RGF(تامین مالی گروهی 

گذاران مشخص (محدود و معین) اقدام به تجمیع  تواند بنا بر درخواست سپرده بانک می یگروه یمال نیتأمدر 
تواند با رعایت ضوابط مربوط به  منابع آنان براي طرح خاص تحت مقررات بانکداري مشارکت راستین نماید. مجري می

م مالی بکار گرفته شده شخص حقیقی یا حقوقی باشد و رعایت ضوابط سیستم پایه و نوع سیستم پایه یا زیرسیست
 34نامه اجرایی بانکداري راستین زیرسیستم مالی بکار گرفته شده براي طرح، الزامی است. بانک با رعایت ضوابط آیین

اي انجام طرح مورد نظر تجهیز گذاران معین را بر منابع سپرده 37بدون صدور گواهی راستین 36نامه طرح 35پس از ارزیابی
31 Sponsor Crowd Funding (SCF) 
32 Peer to Peer Loan (PPL) 
33 Rastin Swap Bond (RSB) 

فرد، اسکندر پردل، مریم حیدري، علیرضا شـفیعی، محمـدعلی پـوربهروز،     بیژن بیدآباد، آذرنگ امیراستوار، سعید عبداللهی، محمود الهیاري ۳٤
 bill.pdf-banking-http://www.bidabad.com/doc/rastin .1391پیشنویس الیحه قانونی بانکداري راستین، بانک ملی ایران، 

فرد، اسکندر پردل، مریم حیدري، علیرضا شفیعی، محمدعلی پوربهروز،   بیژن بیدآباد، آذرنگ امیراستوار، سعید عبداللهی، محمود الهیاري
 regulation.pdf-banking-http://www.bidabad.com/doc/rastin .1391ملی ایران،  نامه اجرایی بانکداري راستین، بانک پیشنویس آئین

مجري و  گذاران در جهت احراز توانائی اجرایی هایی است که توسط بانک به منظور حفظ منافع سپرده ارزیابی: اقدامات و بررسی 35
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 نماید.  دهد و اقدام به نظارت بر طرح می و پس از اخذ تضمینات، وثایق الزم در اختیار مجري قرار می

نامه کارمزد خود را کسر و حسب نوع سیستم پایه یا زیرسیستم مالی بکار گرفته  بانک در مقاطع مشخص در طرح
نامه اجرایی بانکداري راستین و حسب مورد  عواید حاصل را مطابق آیینا بین شده و خدمات مذکور در قراردادهاي فی م

نماید. تسویه حساب در پایان دوره مشارکت یا به  گذار اعاده می تمام یا قسمتی از اصل سرمایه (سپرده) را به سپرده
 گیرد.  سیستم پایه یا زیرسیستم مالی مورد استفاده صورت میهاي خاص به حسب  صورت ادواري یا دفعتاً در زمان

گذاران یا مجري الزامات ضروري که مغایر  تواند در قراردادهاي منعقده با سپرده بانک می گروهیدر تأمین مالی 
نامه  نآیی درآمد بانک در خصوص ارزیابی و نظارت طبقنامه اجرایی بانکداري راستین نباشد را قید کند.  مفاد آیین

گذار حداکثر تا نیم برابر  تواند در قبال ارائه خدمات بهتر به سپرده با رعایت سایر ضوابط می اجرایی بانکداري راستین
 افزایش یابد. در هر صورت رعایت مفاد مندرج در سیستم پایه و زیرسیستم مالی مورد استفاده الزامی است.

بانک  38ارزیابی طرح رأساً یا مع الواسطه توسط واحد ارزیابی هاي تأمین مالی گروهی نیز در هر صورت در طرح
تواند نسبت به ارائه خدمات ارزیابی با کیفیت باالتر در  گذاران بانک می صورت خواهد پذیرفت و به درخواست سپرده

مغایر با مفاد  گذاران و مجري نباید قبال دریافت کارمزد جداگانه اقدام نماید. به هر حال قراردادهاي بانک با سپرده
بانک صورت  39نامه اجرایی بانکداري راستین باشد. از طرفی نظارت طرح رأساً یا مع الواسطه توسط واحد امین آیین

تواند نسبت به ارائه خدمات نظارت با کیفیت باالتر در  گذاران بانک می خواهد پذیرفت و همچنین به درخواست سپرده
 در هر حال مسئولیت ارزیابی و نظارت با بانک خواهد بود. نماید.قبال دریافت کارمزد جداگانه اقدام 

گذاران و مجري مع الواسطۀ بانک و از محل منابع  هاي تأمین مالی گروهی رابطه مالی سپرده نظر به اینکه در طرح
وق به گردد، در ارتباط با ارزیابی مجري در خصوص داشتن چک برگشتی و بدهی مع گذاران معین برقرار می سپرده

هاي سالهاي  سیستم بانکی و میزان تعهدات مستقیم و غیرمستقیم مجري و گواهی پرداخت مالیات شغلی مرتبط با فعالیت
گذاران است. همچنین افشاي اطالعات مجري طبق  گذشته از شمول خارج و منوط به اطالع و موافقت کتبی سپرده

 گذاران طرح خواهد بود.  اطالعات به سپردهنامه اجرایی بانکداري راستین محدود به ارائه  آیین

شود. بانک توسط واحد  انجام می مشارکت راستیننامه از لحاظ اقتصادي، فنی مهندسی، مالی و اجرایی در بانکداري  پذیري طرح توجیه
ساس ها برا نامه باشد. رعایت انواع استانداردها و الزامات ارزیابی طرح خود مکلف به اتخاذ تصمیم الزم در این راستا می مشارکتارزیابی اداره 

 نامه اجرایی بانکداري راستین است. مفاد آیین
ها و بررسی و  اي است حاکی از مجموعه اطالعات الزم و مورد نیاز در خصوص مشخصات طرح پیشنهادي و بیانگر تحلیل نامه: نوشته طرح 36

اطالعات و مستندات و مجوزهاي قانونی هاي مختلف اقتصادي، فنی و مالی و مانند آن که توسط مجري تهیه و به همراه  توجیه طرح از جنبه
بانک سندي شود و پس از بررسی و در صورت تصویب نهایی توسط واحد ارزیابی اداره  الزم براي بررسی و اتخاذ تصمیم به بانک ارائه می

 است که مفاد آن در هر صورت به طرفیت مجري قابل استناد است. 
هاي آن طبق  است که در سیستم پایه یا زیرسیستم مشارکت راستینراحی شده در بانکداري هاي ط هاي راستین: نام مجموعه گواهی گواهی 37

 شوند.  ضوابط بانکداري مشارکت راستین  تعریف و صادر می
 سنجد. بانک که با بررسی توانائی و اهلیت مجري و طرحنامه، امکان اجراي طرح را میمشارکت واحد ارزیابی: واحدي است در اداره  38
د امین: واحدي است که امور نظارتی فرآیندهاي مشارکت راستین را به نمایندگی از طرف بانک درخصوص حسن اجراي طرح، کنترل واح 39

هاي اعالم شده، نحوه تخصیص منابع و چگونگی مصرف بهینه آنها،... را با استفاده از شاخصهاي کلیدي و  عملیات اجرایی در مقایسه با برنامه
 ي مالی و نظارت بر تحویل طرح به عهده دارد.رسیدگی به صورتها
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